2018-10-06

Vilnius
SODTNINKV BENDRIJA rr4g$RAr r
PAKARTOTINIO BENDRIJOS NAzuU SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

Sodininkq bendrija "AUSRA", (kodar; 191490458), reg. buveind Visoriq Sodq 14-oji g. 10, Vilnius.
Susirinkimas ivyko 2018-10-06 12.00 val. prie s/b ,,Audra" bendrijos namelio, Vilniuje.
Viso bendrijoje yra 280 bendrijos nariq. Neivykus 2018 m. rugsejo 22 d.bendrijos nariq susirinkimui,
2018 m. spalio 6 d. ivyko pakartotinis bendrijos nariq susirinkimas. Pakartotiniame susirinkime
dalyvauja 30 bendrijos nariq. Pakartotinis bendrijos nariq susirinkimas laikomas teisetu, pakartotiniam
susirinkimui nera nustatytas minimalus dalyviq skaidius. Bendrijos nariq susirinkimas priima
sprendimus paprasta jame dalyvaujandiq bendrijos nariq balsq dauguma. Pakartotinis bendrijos nariq
susirinkimas turi teisg priimti sprendimus tik tais klausimais, kurie yra paskelbti susirinkimo
dienotvarkeje.

Susirinkim4 pradejo bendrijos pirmininkas Juozas Aleksandravidius, pasiiile i5sirinkti susirinkimo
pirminink4.
Susirinkimo pirmininku buvo pasiulyti Vaidas Simanskas ir
IJZYaid1Simansk4; 17 balsq,
UL Juozq Aleksandravidiq; 8 balsai,
5 balsai,,susilaike" Viso: 30 balsq
Susirinkimo pirmininku iSrinktas Vai<las Simanskas.

Juozas Aleksandravidius.

Susirinkimo sekretoriumi buvo pasiDlyta Dana Vaicekauskaite, pasiulyta balsuoti.
Vienbalsiu nutarimu sekretoriumi i5rinkta - Dana Vaicekauskaite.

I susirinkimo balsq skaidiavimo komisij4 buvo pasiulyas Mindaugas Butkus ir Jurgita ZvtugLdiene,
pasitilyta balsuoti.
Vienbal siu nutarimu balsus skaidiuoti pavesta Mindaugui Butkui ir Jurgitai Zvirgldienei.

Dalyvavusiq bendrijos nari4 narystr! nustatyta. Bendrijos nariams buvo tinlmmai ir jstatuose numaryq
tvarka skelbimry lentose prane\ta apie susirinkimo laikq ir vietq ir jie turdjo galimybg susipaiinti su
susirinkimo dienotvarke ir visqis su tuo susiiusiais dokumentais.

Dienotvark6:
1, 2019 m. bendrijos finansinio plano tvirtinimas.
2, D6l buhalterin6s apskaitos keitimo.
3. Ddl nario mokesiio keitimo.
4. Einamieji klausimai.
Susirinkimo pradZioje pirmininkaujantis Vaidas Simanskas pristate susirinkimo dienotvarkg ir pasitle
susirinkimo dalyviams pateikti klausirmus ,,Einamqjq klausimq" daliai. Juozas Aleksandravidius pasille
itraukti klausim4 del bendrijos valdybos reglamento projekto patvirtinimo ir itraukti klausim4 dei naujo
bendrijos nario priemimo. Romas Juozapaitis pasiule itraukti klausim4 del komisijos sudarymo
bendrijos vidaus tvarkos taisyklems atnaujinti. Pasi[lyta balsuoti. Vienbalsiu nutarimu pateikti
klausimai itraukiami i dienotvarkg prie "Einamieji klausimai,,.

1. Pirmuoju denotvarkes klausimu "2019 m. bendrijos finansinio plano tvirtinimas" susirinkimo
pirmininkas Vaidas Simanskas pristate 2019 m. finansini plan4 lpiidedama). Po finansinio plano

pristatymo, pasiule uZduoti klausimus del finansinio plano. Bendrijos nariai paklause, kodel yra
keliamas nario mokestis. Pirmininkaujantis Vaidas Simanskas puptus. bendrijos pirmininko Juozo
Aleksandravidiaus atsakyti i uZduot4 klausim4. Juozas Aleksandravi8ius atsako, kad nario mokestis jau
nedidintas daugiau kaip de5imt metq, o nuo to laiko darbo uZmokesdio, paslaugq, prekiq kaina Zenkliai
pat,.anot jo, nedidinant rnokesdio negalima daugiau skirti leSq prrr. t.iirl remontui. Jurgitai
$uyeg .1uip.
ZuirgLdienei suabejojus, ar tikai padidinto nario mokesdio dalis bus skiiiama keliq remontui, Juozas
Aleksandravidius patvirtino, kad i5 p:rkeltq ir surinktq mokesdiq atlyginimams le5os nebus naudojamos.
Surinktos le5os jau kitais metais bus naudojamos keliq remontui. Pirmininkaujantis Vaidas Simlnskas
uldave klausim4, ar galime rinkti mokesti uZ Siuk5liq tvarkym4, nes 5i mokesii bendrijos nariai mokes
tiesiogiai Vilniaus miesto savivaldybei. Juozas Aleksandravidius paaiSkino, kad Siut<Stiq surinkimo
aikstele islieka, ji tures buti tvarkoma ir priZiiirima, todel bendrijos trutiui bent minimaliai turltq prisideti
prie Siq i5laidq kompensavimo [kio darbuotojo idlaikymui.
Pabaigus diskusijas, susirinkimo pirnrininkas Vaidas Simanskas pasiule balsuoti ui,2019 m. bendrijos
finansiniplan4.
UZ2019 metq finansini plan4; 28 batsai ,,tL", gbalsq ,,prie!" ir

2

balsai ,,susilaike,. Viso: 30 balsq.

NUTARTA: PatvirtintizDlg m. finansini plan4:
SODININKV BENDRIJA ET4gJiRAI' 2OIg M.FINANSINIS PLANAS

Eit

2019 m.
Pajamos,

buto, namo ar kotedio savininkui

EUR

2018 m.
Pajamos,
ET]R

Mokestis bendrijai (skaidiuojamas nuo
bendrijos nario turimo Zemes ploto)

15087

12936

Mokestis uZ nuolatini vandeni

6364

s880

a
J

Mokestis uZ Siuk5lir4 tvarkym4

4330

13s65

5

Prisijungimas prie nuolatinio vandens
Mokestis bendrijai uZ sklypo perleidima
Mokestis infrastrukttiros palaikymui
(vykdant statybas) - bendras uZstal.as
lzuEltR (i5.jo mokestis 300EUR)

1448

Nr
I
2

6

7

8

Paj am4 i altiniq p avadinimas kietrilienqm

Mokesiiai IS VISO
Kitos pajamos (delspinigiai, skolos ir kt.)
Metinds iplaukos IS VISO

Eit
Nr.

957

900

29086

35686
8000
43686

2019 m.

I5laidos,
Numato mU iilaid q p av a dinimas
Darbo uZmokestis*

EUR
15924
285

2

Mokesdiai soc. draudimui

3

Transporto i5laidos
Ry5iq paslaugos

1656

J(anceliarines prekes

100

A
T

5

6

SiukStiq i5veZimas

64

2k.

per savaite

0.07 EUR

uZ lkvadr.m

17EUR*80+ 34EUR*126
+ 72EUR*8

20EUR*147; 10EUR*139
1448
724EIIR*2
957
290EUR*3; 29EUR+3

900

8000
37086

Pastaba (2019 m.)

3O0EtrR*3

2018 m.
ISlaidos,

EUR
12trO
3776
2256
240
150

8880

Pastaba

7

Elektros energiia

8

10

Keliu remontas
Aplinkos tvarkymas
Vandentiekio tinklo avariniai-rernonto darbai

11

Apsaugos s4naudos**

t2

Kitos i5laidos

9

IS

VIso

4000
1740

4000

500

400

500
400

570
1500

1500

26739

36452

1740

900

Atlyginimai, EUR
Pirmininkas
Bruto 561 eur (i rankas 339)

Ukio darbuotoja
Bruto 516 eur (i rankas 372 ew)
Buhaltere
Brfio 207 eur ({ rankas 125 eur)
xDarbo uZmokestis paskaidiuotas

Pastaba 1.

Pirmininko ir buhalteres atlyginimai mokami iS
nariq tikslinio mokesdio (pagal turim4 Zemes
plot4); Ukio darbuotojo atlyginimas mokamas iS
tikslinio mokesdio uZ nuolatini vandeni ir Siuk5liq
tvarkym4.
Pastaba 2.

Nepanaudoti tais metais surinkti pinigai kaupiami.
su s4lyga, kad MMA:400 eur
Darbo uZmokestis lyginant su 2018 m. nesikeidia, tik apskaidiuotas pagal2019 m. reikalavimus
* * Paskaidiu
ota pagal pre I iminarias pas laugq sutartis

2. SVARSTYTA. Ddl buhalterinds apskaitos keitimo.
Susirinkimo pirmininkas Vaidas Simanskas papra5e bendrijos pirmininko Juozo Aleksandravidiaus
pasisakyti del buhalterines apskaitos keitimo. Juozas Aleksandravi8ius paaiskino, kad per praejusiq
metq
visuotini susirinkim4 buvo pasi[lyta, kad vietoj buhalteres bttq galima pasinaudoti buhalterines firmos
paslaugomis. Todel jis apklausgs kelet4
imoniq ir gavgs i5 jq pasiulymus, i5 kuriq geriausias butr+ 150
eur per men. Vaidas Simanskas paklause, ar Juozas Aleksandravidius gali pateikti Siq
pasiulymus, Juozas Aleksandravidiur; atsake, kad negali ir kad reikia purltit"ti jo ZodLiu. imoniq
Vaidas
Simanskas pasi[le dat katt4 perklirusti ne maliau desimties finansiniq
kurios
pateiktq
imoniq,
pasirllyrnus del bendrijos buhalterines apskaitos, ir juos aptarti kitame susiiitrkime. Vulaur
Si-anskas
pasakd, kad tikrai Zino, kad yra imoniq, kurios teikia paslaugas pigiau, nei bendrijos pirmininkas
Juozas
Aleksandravidius pasake. Zinoma, atsiiranda klausimas, kaip bendrijos narys
-ok.s -okesdius. Juozas
nario mokesdius siiilytume moketi per,,Viena

'.1,il11'I:lf,?j'S?"i*{?1r#:1",i11:
haltere bendrijai yra reikalinga. pasisake ir Romas
Juozapaitis, kuris pasitie pagalvoti, kur dar galima brltq sutaupyi, kaa butq galima i5laikyti
buhalterg.
Pabaigus diskusijas, susirinkimo pirmininkas Vaida r Simanskas pasiule balsuoli.

UZ tai, kad buhaltering apskait4 tvarkytq buhaltere
,,susilaike". Viso: 30 balsq.

i

29 balsai ,,u2,,, 0 balsq ,,pries,, ir

1

balsas

NUTARTA: Bendrijos buhaltering apskait4 ir toliau tvarko buhalterd.
3. SVARSTYTA. Ddl nario mokesiio keitimo. Nors jau pritata20Ig m. finansiniam planui,
tadiau
si[loma^dar kart4 balsuoti uZ nario mokesdio pakeitim4, nuo 0,06 eur iki 0,07 eur uLLemes
sklypo
vien4 m2 (kvadratini metrfl.
UZ tai, kad nario mokesti uZ Zemes sklypo m2 pakeisti nuo 0,06 eur iki 0,07 eur: 26
balsai,,uZ,., 0 balsq
,,prieS" ir { balsai ,,susilaikd". Viso: 30 balsu.

NUTARTA: Nario mokestis nuo 2019 m. didinamas iki 0,07 eur uZ vien4 Zem6s sklypo

m2.

4. SVARSTYTA. Einamieji klausirrrai.
a) d6l bendrijos valdybos reglamento projekto patvirtinimo
Juozas Aleksandravidius pasiiile palvirtinti pateikt4 Valdybos reglament4, kuri paruose Mindaugas
Kukaitis. Jurgita ZvirgLdiene ir dar keletas bendrijos nariq pasipiktitro, ma UenOri3os pirmininkas iS
anksto nepateike Sio reglamento ir bendrijos nariai neturejo galimybes su Siuo reglamentu susipaZinti,
todel siUlo Sio reglamento tvirtinirn4 atideti iki kito visuotinio susirinkimo. Tam pritare daugelis
dalyvaujandirtr ir buvo atsisakyta reglament4 tvirtinti.

b)
Svarstytas komisijos sudarymas bendrijos vidaus tvarkos taisyklems atnaujinti.
[vyko diskusija apie tai,
kas galetq btti Sioje komisijoje ir kaip galetq bflti atnaujinamos vidaus tvarkos taisykles. Neatsiradus
norindiq dalyvauti tokios komisijos veikloje, buvo pasirllyta iki 2019.03.31 d. teikti si[lymus bendrijos
valdybai, o valdyba turetq paruo5ti nauj4 vidaus tvarkos taisykliq projekt4 ir pristatyti ji bendrijos
nariams susipaZinimui. Atnaujintos bendrijos vidaus tvarkos taisykles galetq blti priimios kitame
visuotiniame susirinkime.
UL' tai, kad del bendrijos vidaus tvarkos taisykliq atnaujinimo teikti siUlymus bendrijos valdybai iki
2019.03.31, o valdyba turi paruo5ti nauj4 vidaus tvarkos taisykliq projekt4, pristatyti ji bendrijos
nariams susipaZinimui, o paskui jas pateikti tvirtinimui artimiausiam visuotiniam susirinkimui:
26balsai,,tL", Lbalsq,,prieS" ir 4 balsai,,susilaikd,.. Viso: 30 balsq.

Iki 2019.03.31. teikti sirllymus del bendrijos vidaus tvarkos taisykliq atnaujinimo
valdybai, valdyba turi paruo5ti nauj4 vidaus tvarkos taisykliq projekt4 ir pristatSrti ji-bendrijos nlriams
ir artimiausiam visuotiniam susirinkimui.
NUTARTA:

c) ddl bendriios nario pri6mimo
Susirinkimo pirmininkas Vaidas Simanskas informavo, kad yra naujas 258 sklypo savininkas Kgstutis
Mozeris kuris paraSe pra5ym4 norys tapti bendrijos nariu. Susirinkimo pirmininkas Vaidas Simanskas
pasi[le balsuoti:
UZ'tai, kad priimti i bendrijos narius 258 sklypo savinink4 Kgstuti Mozeri: 25balsai,,ui,,, 0 balsq
,,prieS" ir 5 balsai ,,susilaike". Viso: f0 balsq.

NUTARTA: 258 skl. savinink4 Kgstuti Mozeri priimti i SB ,,Ausra" nadus.
Susirinkimo pabaiga
Sus irinkimo pirmininkas pas kelb e sus irinkimq b ai gtu.

Simanskas

Susirinkimo sekretorius

Dana Vaicekauskaite

Pridedami dokumentai:
1 . Sodininkq bendrijos ,,Au5ra'o 2018 m. finansinio plano projektas,
1 lapas

